Uchwała Nr XIV/190/07
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 21 grudnia 2007r
w sprawie zmiany budŜetu Miasta Dębica na 2007r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r
Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.165, art.166, art.168, art.174, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póŜ.zm) – Rada Miejska w Dębicy uchwala
co następuje :
§1
W uchwale nr XIII/168/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007r w sprawie zmiany budŜetu Miasta
Dębica na 2007r wprowadza się zmiany w paragrafie 1:

1) w pkt.3 kwotę 543.000 zł zmienia się na kwotę 49.000 zł oraz skreśla się zapis w brzmieniu :
„dz.758 rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe – wydatki majątkowe o kwotę 494.000 zł w tym:
„Budowa dróg serwisowych wzdłuŜ ul.Lwowskiej oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej” o kwotę
494.000 zł” ,
2) w pkt.4 dokonuje się następujących zmian :
a) kwotę 1.348.573 zł zmienia się na kwotę 854.573 zł,
b) w dz.801 rozdz.80101 szkoły podstawowe : kwoty 271.000 zł zmienia się na kwoty 22.000 zł,
c) w rozdz.80104 przedszkola : kwotę 285.250 zł zmienia się na kwotę 40.250 zł oraz skreśla się zapis
w brzmieniu : „w tym : wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 245.000 zł”.
§2
W uchwale nr V/32/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r w sprawie budŜetu Miasta Dębica na 2007r,
zmienionej uchwałą nr IX/84/07 z dnia 25 czerwca 2007r, uchwałą nr X/97/07 z dnia 13 lipca 2007r, uchwałą nr
XI/108/07

z dnia 7 września 2007r, uchwałą nr XII/138/07 z dnia 29 października 2007r oraz uchwałą nr

XIII/168/07 z dnia 30 listopada 2007r wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się dochody budŜetu miasta na 2007r o kwotę 865.500 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 1 „Plan dochodów budŜetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.756 podatek od nieruchomości – osoby prawne
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

o kwotę

800.000 zł

o kwotę

65.500 zł

2) zmniejsza się wydatki budŜetu miasta na 2007 o kwotę 2.657.500 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.600 rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy – wydatki majątkowe
w tym : „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
techniczno-komunikacyjnej transportu miejskiego”

o kwotę

59.500 zł

o kwotę

59.500 zł

o kwotę

850.000 zł

o kwotę

850.000 zł

o kwotę
rozdz.60016 drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe
w tym :
„Budowa II etapu ul.Budzisz w Dębicy wraz z infrastrukturą
o kwotę
techniczną i kanalizacji burzowej w ul.Królewskiej”
o kwotę
„Budowa ul.Kopernika”

44.200 zł

rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – wydatki majątkowe o kwotę
w tym :
„Zabezpieczenie osuwiska przy ul.Wielopolskiej-bocznej” o kwotę

12.000 zł

rozdz.60011 drogi publiczne krajowe – wydatki majątkowe
w tym : „Budowa dróg serwisowych wzdłuŜ ul.Lwowskiej
oraz budowa zjazdów do ul.Gajowej”

32.000 zł
12.200 zł

12.000 zł

- dz.700 rozdz.70004 róŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
– wydatki majątkowe
w tym : „Budowa budynków z przeznaczeniem na
mieszkania socjalne przy ul.Mościckiego”

o kwotę

1.088.000 zł

o kwotę

1.088.000 zł

o kwotę
o kwotę

138.300 zł
138.300 zł

- dz.900 rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe o kwotę
w tym : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
ulic: Jana Pawła II, 1-go Maja i terenów przyległych”
o kwotę

22.500 zł

- dz.710 rozdz.71004 plany zagospodar.przestrzennego – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

22.500 zł

rozdz.90003 oczyszczanie miasta – wydatki majątkowe
w tym : „Rozbudowa wysypiska w Paszczynie”

o kwotę
o kwotę

253.000 zł
253.000 zł

rozdz.90095 pozostała działalność – wydatki majątkowe
w tym : „Odwodnienie wsch.części miasta z częściową
rekonstrukcją potoku Budzisz”

o kwotę

90.000 zł

o kwotę

90.000 zł

o kwotę

100.000 zł

o kwotę
o kwotę

50.000 zł
50.000 zł

- dz.921 rozdz.92109 ośrodki kultury – wydatki majątkowe
w tym :
„Centrum konferencyjno-wystawiennicze
Europy Miast (DK Morsy)”
„Centrum Kulturalno-Konferencyjne (DK ŚnieŜka)”

3) zwiększa się wydatki budŜetu miasta na 2007r o kwotę 100.000 zł, dokonując jednocześnie
zmiany załącznika nr 2 „Plan wydatków budŜetu miasta na 2007r”, w tym :
- dz.750 rozdz.75011 urzędy wojewódzkie – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi
rozdz.75023 Urząd Miejski – wydatki bieŜące
w tym : wynagrodzenia z pochodnymi

o kwotę
o kwotę

15.000 zł
15.000 zł

o kwotę
o kwotę

85.000 zł
85.000 zł

4) w załączniku nr 8 do uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r w sprawie
budŜetu Miasta Dębica na 2007r pn.„Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji
w 2007r” dokonuje się zmian określonych w §2 pkt.2) niniejszej uchwały,
§3
1. Zmniejsza się przychody budŜetu miasta na 2007r o kwotę 3.423.000 zł , w tym :
- o kwotę 263.000 zł z tytułu poŜyczki planowanej do zaciągnięcia WFOŚiGW w Rzeszowie,
- o kwotę 3.160.000 zł z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia części kredytu bankowego.
2. Zmniejsza się planowany na 2007r deficyt budŜetu miasta o kwotę 3.423.000 zł.
§4
BudŜet miasta na 2007r, po zmianach określonych w §1, 2 i 3 będzie równy :
1. Dochody budŜetu miasta ogółem
2. Wydatki budŜetu miasta ogółem

95.551.285 zł.
102.376.454 zł.

3. Przychody budŜetu w kwocie 11.791.169 zł stanowią :
poŜyczka 1.267.000 zł
kredyt bankowy 8.000.000 zł
wolne środki z lat ubiegłych 2.524.169 zł
4. Rozchody budŜetu w kwocie 4.966.000 zł obejmują :
spłatę rat poŜyczek
446.000 zł
spłatę rat kredytów
1.520.000 zł
3.000.000 zł
wykup obligacji serii E
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

UZASADNIENIE
W przedłoŜonym projekcie uchwały zaproponowane zostały następujące zmiany budŜetu:
I) W paragrafie 1 zawarte zostały zmiany do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 listopada w sprawie
zmiany budŜetu miasta na 2007r, dokonane w związku z zausterkowaniem przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Rzeszowie rozdysponowania przez Radę Miejską rezerwy celowej. Zmiany
przeznaczenia rezerwy celowej moŜe dokonać Burmistrz Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii
komisji do spraw budŜetu.

II) W paragrafie 2 uchwały przedstawione zostały zmiany wynikające z analizy wykonania budŜetu za
okres 11 miesięcy bieŜącego roku, tj :
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW w związku z wyŜszymi niŜ planowano wypływami do budŜetu :
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 800.000 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 65.500 zł,
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW o kwotę 2.657.500 zł, w wyniku niewykonanych zadań inwestycyjnych
na kwotę 2.519.200 zł oraz planów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 138.300 zł.
Zadania inwestycyjne wymienione w uchwale w większości będą kontynuowane w przyszłym roku
i ujęte zostały w budŜecie na 2008r. Kwoty zmian dotyczą zakończonego finansowania w 2007r.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o 100.000 zł planowane na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Miejskim.

Zmniejszono równieŜ plan przychodów budŜetu o 3.423.000 zł, z tytułu :
- mniejszej niŜ planowano poŜyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na „Rozbudowę
wysypiska w Paszczynie” o kwotę 263.000 zł,
- przesunięcia transzy kredytu bankowego w wysokości 3.160.000 zł na 2008r, w związku
z niewykorzystanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych.

